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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste Borsbekenaren

De gemeenteraads- 
verkiezingen zijn alweer 
een jaar achter de rug. De 
voorbije maanden werkte 
N-VA Borsbeek hard om 
haar speerpunten van de 
campagne waar te maken. 
Dat lukte al aardig. 

Zo kon u deze zomer élke 
week de grijze restafvalzak 
buitenzetten. Bewoners van 
een appartement bleven 
daardoor niet meer te lang 
met de vieze geur van volle 
vuilniszakken zitten.

Op verschillende plaatsen 
kunt u bovendien weer 
veilig over het voetpad. Nog 
heel wat andere fiets- en 
voetpaden krijgen een  
opknapbeurt, want zoals 
we dagelijks ervaren is er 
op dat vlak nog heel wat 
werk aan de winkel.

Gelukkig zitten onze  
mandatarissen niet stil.  
In dit huis-aan-huisblad 
ontdekt u waar uw  
schepenen mee bezig zijn.

Veel leesplezier!

Anita Van den Bulck
Afdelingsvoorzitter

Borsbeek bruist
“Hier in Borsbeek is niks te doen”, hoor je 
wel eens zeggen. Niets is minder waar! De 
71ste jaarmarkt, Dystopia, Borsbeek Live,  
de Bursefeesten, wijkfeesten en -barbecues, 
een wekelijkse zomerbar, optredens, feest-
markten, een Ford Mustangtreffen, de 
feesteditie van JapTap, de oogstfeesten, het 
foodtruckfestival, historische wandelingen, …: 
voor elk wat wils. Ook de jeugd kan zich 
volop uitleven in onze gemeente, onder meer 
tijdens de speelweken en vakantiekampen. 

Vrijwilligers ondersteunen
“Als lokaal bestuur van een gemeente met  
beperkte financiële middelen willen we  
zoveel mogelijk regisseren en zo weinig  
mogelijk zelf organiseren”, licht schepen  
van Feestelijkheden Kristof Van de Velde  
toe. “Wel ondersteunen we graag alle  
vrijwilligers en externe partners. Zij  
maken van Borsbeek een bruisende  
gemeente waar altijd iets te doen is.” 

Kerstmarkt
N-VA Borsbeek wil alle vrijwilligers en  
organisatoren bedanken voor hun inzet.  
En uiteraard staan we altijd open voor  
nieuwe initiatieven. “De ideeën blijven  
groeien”, zegt Kristof Van de Velde. “Veel  
inwoners dromen bijvoorbeeld van een  
terugkeer van de kerstmarkt. Daarvoor  
heb je een sterke werkgroep nodig die  
dromen omzet in daden. Een aantal  
mensen zijn al bereid om mee aan de kar  
te trekken. Samen werken we de plannen  
verder uit. Het belooft een gezellige en  
muzikale ontmoeting te worden.”

Kristof Van de Velde
Schepen van Feestelijkheden

KLJ neemt intrek in tijdelijke lokalen in het  
centrum (p. 3)

Aanvraag parkeerplaats voor personen met een 
handicap sneller én eenvoudiger (p. 2)

Volgt u de Facebookpagina van N-VA Borsbeek al? 
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Naomi Van der Velden
Gemeenteraadslid

Aanvraag parkeerplaats voor personen met  
een handicap sneller én eenvoudiger
Personen met een erkende handicap of chronische ziekte die niet over een garage of oprit beschikken, 
kunnen bij de gemeente een blauwe parkeerplaats voor hun deur aanvragen. Maar omdat de politie advies 
moet geven en de gemeenteraad de aanvraag vervolgens moet goedkeuren, loopt de wachttijd soms lang op. 
Gemeenteraadslid Naomi Van der Velden stelde daarom voor om de toekenning voortaan door het schepen-
college te laten gebeuren. De gemeenteraad keurde haar voorstel goed.

Extra werkkrachten zorgen mee voor  
een nog beter Borsbeek
Borsbeek is naast een plek om te wonen, te ondernemen en te genieten ook een organisatie. Meer dan honderd medewerkers zetten 
zich dagelijks in voor uw gemeente. Om de komende jaren een aantal noodzakelijke hervormingen te kunnen doorvoeren, investeert 
de gemeente in extra werkkrachten. De gemeenteraad keurde de uitbreiding van het personeelsbestand unaniem goed.

“Met de aanwerving van een mobiliteitsambtenaar, 
een coördinator openbaar domein en een extra IT’er 
halen we de nodige expertise in huis om onze  
ambitieuze plannen voor Borsbeek goed uit te  
voeren”, zegt schepen van Personeel Ken Casier.  
“We investeren daarnaast ook in een nieuwe dienst 
Welzijn, waarin we alle sociale dienstverlening  
integreren.”

Ken Casier
Schepen van Personeel

  Personen met een handicap  
moesten te lang wachten op een 
blauwe parkeerplaats voor hun 
deur. Daar komt nu verandering in.

Op basis van hun blauwe parkeerkaart 
kunnen personen met een handicap 
die geen garage of oprit hebben of een 
garage die te ver van hun woning ligt, 
een parkeerplaats voor personen met een 
handicap voor hun deur aanvragen. Maar 
sommige mensen moeten negen maanden 
tot een jaar wachten op die parkeerplaats. 
“Dat is te lang”, zegt Naomi Van der Velden. 
“Mensen die bijvoorbeeld vanwege een 
kankerbehandeling minder mobiel zijn, 
kunnen niet zo lang wachten.”

Om de aanvraag vlotter te laten verlopen, 
maakte de Borsbeekse adviesraad voor 
personen met een handicap Borah al een 
aanvraagformulier. Dat staat intussen op 
de website van de gemeente, waardoor de 
aanvraagprocedure en de voorwaarden 
voor iedereen duidelijk zijn. Eens de  
aanvraag gebeurd is, moet de politie  
advies geven. Tot voor kort moest de  
aanvraag ook nog goedgekeurd worden 
door de gemeenteraad. 

Snellere procedure
“Omdat de gemeenteraad slechts  
maandelijks samenkomt en de agenda al 
een aantal weken op voorhand wordt  
opgemaakt, duurde het soms lang voor  
de uiteindelijke beslissing viel”, legt  
Naomi uit. “Tijdens de zomervakantie 
komt de gemeenteraad bovendien niet 
samen.” Daarom stelde Naomi voor om  
de bevoegdheid over het toekennen van  
een blauwe parkeerplaats over te dragen 
naar het schepencollege. Dat komt  
wekelijks samen. “Zo winnen we tijd  
voor de mensen die zo’n blauwe plaats 
nodig hebben”, stelt ze.

De gemeenteraad keurde het voorstel 
van Naomi goed. Vanaf nu verlopen de 
aanvragen voor een parkeerplaats voor 
personen met een handicap eenvoudiger, 
transparanter en sneller in onze gemeente.
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Peggy Maebe en Naomi Van der Velden leggen eed af
Op de gemeenteraad van september legde Peggy Maebe de eed af. Ze vervangt Wendy Somers, die naar Mol 
verhuisde. Naomi Van der Velden volgt Wendy op in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Ondervoorzitter Peggy Maebe vertegenwoordigt u voortaan in de 
gemeenteraad. Naomi Van der Velden was al eerste vervanger in het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. Zij krijgt er in opvolging van 
Wendy een vaste plaats.

“Wij wensen Wendy en haar kinderen alle geluk in hun nieuwe thuis”, 
aldus voorzitter Anita Van den Bulck. “We zijn er zeker van dat Peggy 
en Naomi haar taken met veel energie zullen overnemen.”

  Kersvers gemeenteraadslid Peggy Maebe en Naomi Van der Velden, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

KLJ neemt intrek in tijdelijke lokalen in het centrum
’t Is gebeurd! In afwachting van een definitieve locatie is de KLJ verhuisd van haar bouwvallige lokalen 
naast de ruiterhal op Fort 3 naar tijdelijke lokalen in het centrum.

De N-VA zocht mee naar een goed alternatief voor de KLJ. Dat vonden we in een 
vroeger lokaal van basisschool Sint-Jozef langs de de Robianostraat. Daar zit KLJ 
Borsbeek veilig, goed zichtbaar en niet te ver van haar vertrouwde fort, klaar om 
Borsbeek-Centrum in te palmen.

Ook deze plek is opnieuw een tijdelijke locatie, maar ze geeft de KLJ de mogelijkheid 
om haar activiteiten op een veilige manier voort te zetten. Ondertussen zoekt het 
gemeentebestuur naar een definitieve stek.

Succes aan alle leiding en leden!

… staat soms noodzakelijk even stil
Tijdens fase 1 van de werken in de Schanslaan moest al 
het doorgaand verkeer noodgedwongen rondrijden via 
Vremde of Deurne. De aansluitingen voor de rioleringen 
lagen immers net in het midden van het kruispunt. 
Maar het wachten loont! Het kruispunt is ondertussen 
weer in gebruik en fase 2 is volop in uitvoering.

Ruimtelijke sprokkels

Een gemeente in beweging
… dwingt respect voor de verkeersregels af
Om de auto veilig door het dorpscentrum te loodsen, 
werd twee jaar geleden de maximumsnelheid op de as 
Boechoutsesteenweg (in Borsbeek) en Borsbeeksesteenweg 
(in Boechout) teruggebracht naar 50 km/u. Op het grond-
gebied van Borsbeek hebben we nu twee versmallingen 
opgesteld om die beter af te dwingen. En of dat nodig is:  
in september hield politiezone  
Minos er snelheidscontroles.  
Liefst 252 automobilisten reden op  
grondgebied Boechout te snel en  
werden geverbaliseerd. We streven  
naar een veilig dorpscentrum en  
blijven maatregelen nemen tegen  
overdreven snelheid.

©
 M

ar
c 

Ho
bb

y-
Fo

to

Walter Kiebooms 
Schepen van Openbare Werken
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


